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LISTOPAD 2016

+ Životní jubilea 
listopad 2016

 91 let Rychtářová Milada
 88 let Matuška Jozef
  Zbudilová Jarmila
  Zbudilová Marie
 85 let Kocourková Růžena
  Nejedlý Karel
 84 let Drha Miroslav
  Linhartová Jarmila
 83 let Dvořák Milan
 82 let Vítek Miloslav
 81 let Havránková Marie
 78 let Kubeš Bedřich
  Vítková Alena
 76 let Boldišová Drahomíra
  Vendégová Daniela
  Volfová Miroslava

MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ

Z obsahu:
Volební výsledky 3
Kulturní kalendář 8
Úspěch ZUŠ 13
Příspěvky do prosincového vydání 
posílejte nejpozději 16. listopadu!!! 
na propagace@kulturnidum.cz

ECHYNSKÝB

Město Bechyně pořádá dne 
6. prosince 2016 od 17 hodin 

v kulturním domě v Bechyni

PŘEDVÁNOČNÍ 
SETKÁNÍ SENIORŮ
Vstupenky si můžete vyzvedávat od 

začátku listopadu 2016 na Městském 
úřadě v Bechyni u paní Lenky Matyšové 
(1. patro). Vstup zdarma. Vstupenky se 

vydávají jen do vyčerpání celkového 
počtu míst k sezení. 

Občerstvení bude zajištěno.   
Kulturní program připraví 

Kulturní středisko města 
Bechyně. K tanci a poslechu 

zahraje Malá Valdaufinka 
Ády Školky.

V. Fišerová

KAREL HYNEK MÁCHA 
*16. listopadu 1810 
†  6. listopadu 1836 

Ani labuť, ani Lůna
oblaky neoře;
léč to bílá kaple stojí
na vysoké hoře.

Na tu horu za svítání
dívka putovala,
na práh klekla, ruce spjala,
smutně zaplakala.

Pro mne ach dívčina krásná,
pro mne se nesouží,
dej jí panno, hvězdo čistá,
po kom ona touží. 

2. listopad
 

+ DAŇ Z NABYTÍ 
NEMOVITÝCH VĚCÍ 
NOVĚ

Dnem 1. listopadu 2016 nabývá 
účinnosti novela zákonného opatření 
Senátu č. 340/2013 Sb. o dani z nabytí 
nemovitých věcí. 

Zásadní změna spočívá v tom, že 
poplatníkem této daně se s účinností 
od 1. listopadu 2016 stává nabyvatel, 
zatímco dosud byl poplatníkem 
prodávající. 

Všichni nabyvatelé nemovitých věcí 
by tedy měli počítat s tím, že při koupi 
nemovitosti budou muset podat daňové 
přiznání a příslušnému finančnímu úřadu 
zaplatit daň z převodu nemovitých věcí. 

JUDr. A. Hrušková 

!

+SV. JAN NEPOMUCKÝ 
SE VRACÍ DOMŮ

Po několikaměsíčním pobytu v restaurá-
torské dílně se vrací do muzea dřevěná 
socha sv. Jana Nepomuckého. Pochází 
zřejmě z 18. století, místo původu není 
známo. Během listopadu a následujících mě-
síců bude vystavena v prostorách muzea, 
kde se můžete na vlastní oči přesvědčit, jak 
jí zásah restaurátora prospěl.

Vyhlášená veřejná sbírka nám pomáhá 
najít finance na nutnou opravu jiných dvou 
soch, dalšího sv. Jana Nepomuckého a sv. 
Zikmunda ze sbírek muzea. Kasičky umístě-
né na vybraných místech se díky vám plní...

Naše upřímné poděkování patří vám 
všem, kterým není historické dědictví před-
ků lhostejné a chcete jej zachovat pro své 
děti a další generace. Děkujeme!!!



+ TŘÍDĚNÍ ODPADŮ

Prvním krokem ke správnému třídění 
odpadu v domácnostech je získání potřeb-
ných informací. Každá domácnost by měla 
vědět, jaký je systém třídění odpadu v její 
obci. Města nebo obce zavádějí třídění 
jednotlivých odpadů postupně, někde se 
zatím třídí jen základní odpady. V Bechyni 
třídíme mnoho let papír, sklo a plasty, od 
roku 2013 nápojové kartony. Dále máme 
v Bechyni umístěné kontejnery na elektro-
odpad, drobné kovy či speciální nádoby na 
textil. Od roku 2015 svážíme od dubna do 
konce října bioodpad z hnědých BIO nádob. 
Občané Bechyně mohou využívat i sběrný 
dvůr.

Sklo, plasty a papír se třídí všude
V Bechyni třídíme bílé i barevné sklo do 

zelených kontejnerů. Veškerý plast patří do 
žlutých kontejnerů. Tetrapakové krabice 
neboli nápojové kartony přidáváme k 
plastům. Do žlutých kontejnerů však nepatří 
novodurové trubky, plastové nárazníky z aut 
a PVC.

Není papír jako papír 
Do kontejneru na papír patří všechny 

druhy papíru včetně lepenkových krabic, 
samozřejmě rozložených, aby nezabíraly 
místo, dál časopisy, noviny, sešity, obálky 
i s fóliovými okénky, nevadí papír s kance-
lářskými sponkami. 

Do modrých kontejnerů se naopak 
nesmí umisťovat zaolejovaný či jakkoliv 
znečištěný papír ani dětské pleny, které 
se dávají do směsného odpadu. Použité 
papírové kapesníky nepatří do kontej-
neru na papír z hygienických důvodů. 
Roličky od toaletního papíru a plata na 
vajíčka již recyklovat nejdou.

I bioodpad je cennou surovinou 
Převážně v zástavbě rodinných domů se 

od loňského roku poměrně živě rozvíjí i třídě-
ní bioodpadů. Každá domácnost produkuje 
30 až 40 procent biologicky rozložitelného 
odpadu. Ten patří do hnědých sběrných 
nádob, o které je v Bechyni velký zájem. 
Několik nádob je umístěno na veřejných 
prostranstvích spolu s dalšími nádobami na 
tříděné odpady, většina je jich ale u rodin-
ných domů. Jejich počet roste, a to nejen 
proto, že od minulého roku obce dostaly 
zákonnou povinnost zajistit možnost oddě-
leného shromažďování bioodpadů. Hodně 
se zapomíná, že do hnědých nádob se 
odkládá nejen odpad ze zahrad, ale také 
kuchyňský odpad vyjma živočišných produk-
tů. Bioodpady lze na vlastním pozemku 
i kompostovat.

Pozor na chyby v třídění!!!
Častou chybou bývá, že lidé mezi sklo 

vyhazují porcelán a keramiku. Ty se nedají 
znovu tavit a nemůžou se tedy recyklovat se 
sklem. Podobné je to i s rozbitými zrcadly, 
vrstva kovu na zadní straně způsobuje 
problémy při tavbě odpadního skla. Dalším 
omylem je, že tříděný odpad musí být 
dokonale umytý. Důležité je, aby v oba-

lových odpadech nebyly zbytky jídla, olejů, 
mastnoty či jiného obsahu.

Sběrný dvůr a směsný odpad
Ve směsném odpadu by neměl končit 

polystyren, ten patří mezi využitelné plasty 
nebo přímo na sběrný dvůr, kde se sbírá 
odděleně. Polystyrenové tácky znečištěné 
od masa z důvodu zápachu do plastů však 
nepatří. Do směsných kontejnerů ani k nim 
nepatří také velkoobjemový odpad, sanitární 
zařízení, pneumatiky, kovy, stavební suť či 
nebezpečný odpad. Velkoobjemový odpad, 
pneumatiky, dřevo, elektrozařízení a ty 
druhy odpadu, s nimiž si občané města 
Bechyně nevědí rady, mohou odvézt do 
sběrného dvora, kde jim obsluha poradí, 
kam odpad umístit. Na sběrný dvůr lze 
umístit stavební suť jen v malém množství, 
eternit a izolační materiály na sběrný dvůr 
v Bechyni nepatří.

Na sběrném dvoře by však neměl končit 
ani běžný směsný odpad, na ten jsou určeny 
popelnice u rodinných domů a černé kon-
tejnery v sídlištích. Proto není důvod tento 
odpad ještě přijímat na sběrném dvoře. 
V poslední době, hlavně v letních měsících, 
odevzdaného směsného odpadu na sběr-
ném dvoře přibylo. Často je tento odpad 
vyhazován v pytlích, které obsahují vše. 
Obsluha sběrného dvora má omezenou 
kontrolu obsahu pytlů, které se vzápětí 
roztrhnou. Při výsypu na skládce je ale prob-
lém, že ve směsném odpadu ze sběrného 
dvora jsou i tříditelné komodity. Z těchto dů-
vodů příjem tohoto odpadu bude na 
sběrném dvoře omezován, sběrný dvůr 
slouží hlavně pro sběr vytříděného odpadu. 
Na čtyřčlennou domácnost při třídění 
odpadu stačí jedna popelnice. Sběrný dvůr 
není určen pro odpad od právnických osob 
a pro odpad fyzických osob vzniklý při jejich 
podnikatelské činnosti.

Situace v třídění odpadů se v Česku 
a i v Bechyni v posledních letech viditelně 
zlepšila. Stále je ale vidět rozdíl mezi 
bytovými a rodinnými domy. Na sídlištích je 

větší anonymita, takže kvalita třídění je tam 
většinou nižší. 

Oleje se do kanalizace nevylévají 
Zvláštní kapitolou jsou použité oleje. 

Mnoho lidí je leje do výlevek nebo záchodů, 
odkud se dostávají do kanalizace. Tam se 
z nich tvoří tukové kry. Kry ucpávají kanali-
zaci. Po delší době se rozkládají, přičemž 
vznikají i mastné kyseliny. Ty způsobují 
zvýšenou korozi stěn kanálů. Pokud se oleje 
dostanou až k čerpadlům, zanáší je nebo 
dokonce ucpávají, ničí čistírny odpadních 
vod. Použité oleje, například fritovací, je 
nejlepší nalít do plastových lahví a ty čas od 
času odevzdat ve sběrném dvoře. 

Největší chybou je netřídit vůbec 
Často se lidé ptají, proč by měli třídit 

odpad, který nakonec stejně není čistý a pak 
se vše sváží jedním vozem na skládku. To 
však není pravda i když výjimky se vždy 
objeví. V letošním roce se v kontejneru se 
sklem objevila zemina s trávou, v kontejneru 
na plast velké množství směsného odpadu. 
Pokud někdo ze zásady netřídíte odpady, 
alespoň neznehodnocujte svým odpadem již 
odpady vytříděné.

POKUD SI NEJSTE JISTI, KAM VÁŠ 
ODPAD PATŘÍ, UDĚLÁTE LÉPE, KDYŽ 
JEJ VYHODÍTE DO SMĚSNÉHO, NEŽ 
ABYSTE ZNEHODNOTILI VYTŘÍDĚNÝ 
OBSAH!!!

NEPOSÍLEJTE MALÉ DĚTI S ODPAD-
KY, DO KONTEJNERU NEDOSÁHNOU, 
A TAK KONČÍ SMĚSNÝ ODPAD V BIO 
NEBO NÁDOBÁCH NA POPEL!!!

LB

Mapa umístění speciálních kontejnerů:
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Volby do zastupitelstev krajů – KRAJ JIHOČESKÝ
7. a 8. října 2016 – výsledky za Bechyni

31 38 269

46 62 309

77 100 578

č.3 č.4 č.6

Volby do Senátu Parlamentu ČR
14. a 15. října 2016 Bechyně – 2. kolo (bez záruky)

Celková účast voličů v Bechyni – 2. kolo = 13,85 %

Přehled zisků mandátů
Jihočeský kraj

Počet mandátů v %

  8 14,55

15 27,27

  5 9,09

  4 7,27

12 21,82

  7 12,73

  4 7,27

Volební účast
za celý kraj 36,31 %

Volební účast za 
Bechyni  35,35 %

Volební účast za 
Bechyni v prvním 
kole senátních 
voleb 33,52 %

Městský zpravodaj Bechyně /LISTOPAD 2016 3



+ PROJEKT 72 HODIN 
V DOMOVĚ PRO 
SENIORY BECHYNĚ

„72 HODIN“ je celorepublikový projekt, 
jehož organizátorem je Česká rada dětí 
a mládeže. Projekt podporuje myšlenku 
dobrovolnictví dětí a mládeže, nezištné 
pomoci druhým či posílení mezigeneračních 
vztahů. Letos proběhlo již popáté a to ve 
dnech 13.–16. 10. Během těchto 72 hodin se 
na 30 tisíc mladých dobrovolníků věnovalo 
pomoci druhým, či zvelebování svého okolí.

My jsme se také zapojili do tohoto 
projektu, a to hned dvěma akcemi. Ve čtvrtek 
odpoledne náš domov navštívili rychtářka, 
švandy mistr a tetičky z Obce baráčníků 
z Týna nad Vltavou. Paní rychtářka před-
stavila činnost spolku, jeho historii a kroje 
a také dětský taneční kroužek, který pod 
jejich vedením zatančil několik tanečků, 
včetně tance Česká beseda. 

V pátek odpoledne navštívily naše klienty 
děti ze základních škol a společně se 
seniory si zahrály společenské a karetní hry.

Odpoledne proběhlo v přátelské atmo-
sféře k oboustranné spokojenosti. Podařilo 
se nám také natočit z akce reportáž, kterou 
profesionálně moderovala jedna ze žákyň 
a kterou vysílala ČT: D ve Zprávičkách.

Děkujeme dětem a Obci baráčníků 
z Týna nad Vltavou za účast a těší nás, že 
u dětí nacházíme ochotu pomáhat a dělat 
radost našim seniorům. 

Mgr. Marie Ondřichová
Aktivizační pracovnice 

Domov pro seniory Bechyně

+ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB V ORP TÁBOR 
PRO ROK 2017

Plánování sociálních služeb umožňuje 
budovat kvalitní, dostupnou a provázanou 
síť služeb podle potřeb občanů. Díky tomu je 
možné lépe plánovat zajištění potřebných 
služeb v Táboře, v okolních městech a ob-
cích a provázání všech služeb či spolupráci 
jednotlivých subjektů. Jak ukazuje čas, má 
toto plánování důležitý význam, protože 
výsledný strategický dokument je důležitým 
aspektem pro  úspěšné získávání finanč-
ních prostředků v dotačním řízení, ať už od 
města Tábor, Jihočeského kraje nebo EU. 

Problematika sociálních služeb se velice 
úzce dotýká i široké veřejnosti. Zajímají-li 
vás sociální služby v Táboře anebo v okolí, 
jejich dostupnost a kvalita, neváhejte se 
zapojit do dalšího kola plánování těchto 
služeb a přihlásit se na e-mailové adrese 
socialni.sluzby@mutabor.cz.

První plán sociálních služeb města 
Tábora platil pro roky 2007–2009. Následo-
valy jeho aktualizace a změny. V prosinci 

roku 2015 byl schválen stávající Akční plán 
sociálních služeb ORP Tábor pro rok 2016 
(k nahlédnutí na webových stránkách: 
http://www.taborcz.eu/komunitni-planovani-
s o c i a l n i c h - s l u z e b - v - o r p - t a b o r / d s -
1112/archiv=0), jehož platnost pomalu končí 
a je tedy nutné provést jeho aktualizaci a do 
konce letošního roku zpracovat plán 
sociálních služeb pro rok 2017. 

Katalog poskytovatelů sociálních služeb 
s důležitými informacemi o jednotlivých 
službách naleznete na www.taborcz.eu.

Projekt „PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB V ORP TÁBOR – plán na rok 2017“ 
jehož cílem je vytvoření Akčního plánu 
sociálních služeb ORP Tábor 2017, je 
spolufinancován z Grantového programu 
Jihočeského kraje 2016 „Podpora plánování 
sociálních služeb na území správních 
obvodů obcí s rozšířenou působností v Jiho-
českém kraji“.

Domov pro seniory Bechyně

Děkujeme za profesionální a zároveň 
lidský přístup záchranářů RZP z Týna nad 
Vltavou a letecké záchranné služby, kteří se 
podíleli dne 8. 10. 2016 v Bechyni na 
záchraně života a zdraví při úrazu naší 
devítiměsíční dcery Šarlotky. 

Manželé Přechovi

PODĚKOVÁNÍ
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V úterý 11. října dopoledne se v Bechyni 
po měsíční rekonstrukci otevřela městská 
knihovna. Rekonstrukce vyšla zhruba na  
400 tisíc korun, většinu prací zvládly samy 
knihovnice za pomoci místních škol a dobro-
volníků z řad veřejnosti nebo zaměstnanců 
kulturního střediska a metodického oddělení 
Městské knihovny Tábor.

Novou tvář knihovna již potřebovala. 
V rámci rekonstrukce se změnila dispozice 
knihovny, vyměnila podlahová krytina, 
výpůjční pult, počítačové vybavení a regály.  
Nová je také část pro děti včetně schodů, na 
které si mohou čtenáři sednout nebo slouží 
jako hlediště při přednáškách. 

 Doufáme a věříme, že se čtenářům 
v novém prostředí bude líbit. 

Chtěl bych touto cestou poděkovat 
knihovnicím Evě Houdkové a Jaroslavě 
Švadlenové za realizaci krásného nového 
prostoru v Bechyni.

Za Kulturní středisko města Bechyně 
 Mgr. Štěpán Ondřich ředitel

JAK KNIHOVNA OMLÁDLA

PŘED

POTOM

JAK KNIHOVNA OMLADLA
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NAHLÍŽENÍ
2016

OHLÉDNUTÍ ZA NAHLÍŽENÍM+
Od čtvrtka 20. října do neděle 23. října proběhla v kulturním 

domě a prostorách ZUŠ Václava Pichla celostátní dílna 
středoškolské dramatiky a mladého divadla Nahlížení. Tato 
akce je určena nejen středoškolským a mladým souborům, ale 
i dospělým zájemcům o divadelní práci, tedy vedoucím 
mladých divadelních souborů, učitelům, studentům a dalším, 
kteří o práci se souborem jen uvažují.

Letošní ročník nabídl devět divadelních představení od 
souborů z celé ČR. Po představení následovaly diskuze 
o jednotlivých představeních, které moderovali lektoři Marie 
Nováková, dramaturgyně Městského divadla Kladno, 
zakladatelka a dramaturgyně nezávislého divadelního 
souboru Tygr v tísni a dramaturgyně ostrovní scény VILA 
Štvanice v Praze, a Vojtěch Maděryč, ředitel ZUŠ Vítězslava 
Nováka v Jindřichově Hradci, učitel literárně-dramatického 
oboru, vedoucí dětských a mladých divadelních souborů.

Po diskuzích probíhaly autodílny založené na samostatné 
tvůrčí spolupráci mezi účastníky, komunikaci, hledání a 
mapování širších souvislostí, zdrojů, problémů a specifik 
středoškolského a mladého divadla. Přehlídka se nesla ve 
svěžím duchu. Podařilo se nám nahlédnout pod pokličku 
mladých souborů a musím říct, že se bylo na co dívat.

Přehlídku pořádá Nipos – Artama ve spoluprácí s Kulturním 
střediskem města Bechyně a ZS Tatrmani.

Chtěl bych poděkovat Ministerstvu kultury, ZUŠ Václava 
Pichla a Městu Bechyně za podporu přehlídky.

Za KSMB Štěpán Ondřich 
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ADVENTNÍ TRH 
V MĚSTSKÉM 
MUZEU

Jako každý rok opět spolu 
s akcí „rozsvícení vánočního stromku na 
náměstí“ můžete navštívit tradiční řemeslný 
adventní trh v prostorách muzea. Nabídka 
stánků bude opravdu pestrá: tvorba 
perníčků, keramika, šité či háčkované 
výrobky, mýdla, marmeládky, též zástupci 
titulu nositel kulturní tradice (hračky 
Drhovský) anebo regionální výrobek 
(výrobky z včelího vosku Punčochářová), 
veselé sešity, brože koření, čaje, šperky… 
Můžeme to shrnout takto: prohlédněte 
velkou nabídku milého zboží, dejte si něco k 
občerstvení a domů kupte adventní věnec 
žáků ZŠ Školní. Pokud budete mít chari-
tativní náladu, vyberte si starožitnost či knihu 
v našem bazárku na podporu restaurování 
soch z muzea a vhoďte libovolnou sumu do 
kasičky. No a tak Vás to všechno dohromady 
pohladí na duši. 

PS: Dítě jako vždy je možno zapojit do 
výtvarné dílny paní Ivany Blažkové. 

JJ

+ BECHYNÍ CHYCENI

Probíhající výstava obrazů paní Vlasty 
Sušerové a pana Aleše Slavíka v galerii 
muzea spadá do konceptu muzea „Bechyní 
chyceni“. V této kategorii u nás vystavují 
buďto rodáci, nebo jen přátelé Bechyně, 
většinou amatérští autoři své dílo, anebo ti, 
kdo se mohou pochlubit nějakou zajímavou 
sbírkou. Oba zmíněné chytila Bechyně na 
místní keramické škole (ukončující ročník 
1968). Dodnes k ní mají specifický kladný 
vztah. Paní Vlasta Sušerová, která dnes do 
Bechyně patří, nazvala své obrazy Cesty… 
až do Provence. Jde o pohledy do místní 
jihočeské krajiny (také Šumava) a o portré-
tování přímořské krajiny v Provence se svým 
specifickým teplem a světlem. Pan Aleš 
Slavík, svého času pracovník dnešního 
Husitského muzea v Táboře, ale též kapitán 
lodní dopravy a výrobce replik lidového 
nábytku či restaurátor, v druhé místnosti 
galerie vystavuje své známé, jak výstavu 
nazval, anděle a též zlaté neznámé. To jsou 

MĚSTSKÉ
MUZEUM
BECHYNĚ

KNIHOVNA DĚLÁ 
RADOST

Od přemístění první knížky 
uplynul měsíc a přeměna 

knihovny byla hotová. Začal opět stěhovací 
proces a vzrůstalo napětí, zda jsme 
rozmístění fondu odhadly správně. S prací 
všech zúčastněných řemeslníků jsme byly 
velmi spokojeny. Ale ve finiši při závěrečném 
rozbalování, řazení knih do polic a aktu-
alizaci fondu nám knihovnicím už docházel 
dech a termín voleb se blížil. Díky pomoci 
našich kolegyň jsme stihly první pootevření 
nové knihovny dle plánu v den konání voleb. 
V úterý 11. října dopoledne jsme už za 
přítomnosti představitelů města, zaměst-
nanců kulturního střediska i tisku slavnostně 
přivítaly prvního návštěvníka. Knihovna se 
velmi prosvětlila, působí vzdušně a mo-
derně. Výška regálů se snížila, takže i horní 
police jsou dostupné všem čtenářům. 
Dětské oddělení jsme vybavily třístupňovým 
podiem pro lepší pohodlí našich malých 
návštěvníků a pěti policovými barevnými 
regály hned vedle výpůjčního pultu, kde 
najdou i on line katalog. Druhý katalog je 
v dospělém oddělení. Zbývá doladit pár 
drobností, ale už po několika týdenním 
provozu můžeme říct, že se rekonstrukce 
povedla a ohlasy návštěvníků jsou velmi 
pochvalné. Ještě kdyby se povedlo najít při 
rozpočtování více finančních prostředků na 
pořízení novinek, na které čtenáři pravidelně 
čekávají, a všechna tajná přání by se nám už 
splnila!

Na závěr bych ještě jednou srdečně 
poděkovala za bezvadnou spolupráci všem, 
kteří nám pomohli! 

Hra s příslovím 
Poslední správné odpovědi:
1. Co tě nepálí, nehas.
2. Co je šeptem, to je s čertem.

Děkujeme za to, že jste s námi hráli, 
a zveme ve středu 23. 11. v 17 hodin 
všechny zúčastněné luštitele na posezení 
při čaji, kde vylosujeme absolutního vítěze! 

EH

Doporučujeme krásný dárek k Vánocům, 
publikaci Bechyně na starých pohlednicích 
od Pavla Brandejse, jejíž první vydání bylo 
rozebráno ještě před oficiálním předsta-
vením. Dotisk této kouzelné knížky máte 
možnost zakoupit v Městském informačním 
centru v Městském muzeu za 250 Kč.

+ STAROSTA POKŘTIL 
NOVÝ KALENDÁŘ

V sobotu 15. 10. křtil Spolek rodáků 
a přátel Bechyně v Galerii Galvína nový ka-
lendář na rok 2017 „Bechyně na fotografiích 
Gustava Vaňka.“ Vlastního křtu se úspěšně 
zhostil starosta Bechyně Ing. Pavel Houdek.

SRPB děkuje všem partnerům z řad 
bechyňských firem a podnikatelů, kteří na 
projektu kalendáře spolupracovali.

Zájemci si mohou nový kalendář zakoupit 
za 120 Kč na prodejních místech v Galerii 
Galvína a trafice U Lososů.

netradiční portréty osob, ze kterých vnímá-
me studium středověké malby autora. Stejně 
tak toto období připomínají zajímavě pojaté 
rámy. Výstava v mlhavém syrovém podzimu 
nabízí barevnou pestrost, teplé zahřátí 
a příjemný umělecký zážitek. Francouzské 
moře, krajinu po dešti, cestu kolem jihočes-
kých rybníků či levandulové pole si můžete 
koupit i domů. Výstava potrvá do konce roku. 

JJ 
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KULTURNÍ KALENDÁŘ
www.kulturnidum.cz

KULTURNÍ KALENDÁŘ LISTOPAD
2016

SVETLUSEK

VÝSTAVY

RODIČOVSKÉ CENTRUM 
Pravidelné herny: pondělky a středy / 
9.00–11.00 hod. / Jednotlivé vstupné 15 Kč, 
zvýhodněná permanentka 100 Kč/10 vstupů.

+ HROŠÍKOVA ZOO
tématicky zaměřené herny:

Středa   2.11. – Hroch
Středa   9.11. – Zebra Tonča
Středa 16.11. – Želva
Středa 23.11. – Žirafa Žofka
Středa 30.11. – Lední medvídek 
HLEDÁME DOBROVOLNÍKY A DOBROVOLNICE, ABY NÁM 
POMOHLI S PROVOZEM RODIČOVSKÉHO CENTRA HROŠÍK. 
NEVÁHEJTE A PŘIDEJTE SE K NAŠEMU TÝMU!!!

+ DĚTSKÉ HRÁTKY A CVIČENÍČKO
Úterky nebo pátky dle rozpisu / 9.30–10.30 hodin, děti 1–3 roky/ 
RC Hrošík / vstupné 15 Kč (zvýhodněná permanentka 100 Kč / 
10 vstupů)
Bližší informace na tel. č. 733 344 473.

MĚSTSKÉ MUZEUM

 Vlasta Sušerová
 CESTY ...AŽ DO PROVENCE
 Aleš Slavík
 ZLATÍ – NEZNÁMÍ A ZNÁMÍ ANDĚLÉ
 Výstava potrvá do 31. prosince. Vstupné 30 a 20 Kč

GALERIE U HROCHA 

 Pavla Vrkočová – AKVARELY
 František Vrbecký – FOTOGRAFIE
 Jaromír Matoušek – OBRAZY
Prohlídka po dohodě na tel. 778 545 507 nebo v kanceláři KD

GALERIE 2+1

 TICHÁ SLOVA Tadeáš Mari
 Výstava potrvá do 13. listopadu 2016
Prohlídka po dohodě na tel. 778 545 507 nebo v kanceláři KD

 PETRA HEROTOVÁ 
 – HADŘÍK KAZIMÍR, UBROUSKY 
 MONDRIAN, PLACKA HIRST 
 A JINÉ PŘÍBĚHY
 Vernisáž 16. listopadu / 18.00 hodin / Galerie 2+1
Prohlídka po dohodě na tel. 778 545 507 nebo v kanceláři KD

GALERIE GALVÍNA

  VÝTVARNÁ SKUPINA 9+ 
 Vernisáž v sobotu 12. listopadu / 15.00 hodin 
 Vystavují pedagogové SUPŠ Bechyně a hosté
 Výstava je prodejní

PRO DĚTI DUŠEVNÍ AKTIVITY
BABÍ LÉTO 
JAK ZAČÍT TVOŘIT SVŮJ RODOPIS III

Středa 9. listopadu / 16.00 hod. / RC Hrošík / Vstup zdarma
Příjemné posezení nejen pro seniory. Opět si budeme povídat 
o tvorbě rodopisu. Přijďte se podělit o své výsledky bádání a sdělit 
zkušenosti.

Sobota 19. listopadu / 10.00 hod. / Malý sál KD / Vstupné 40 Kč
Poetický příběh o nerozlučném přátelství žabáka a ropušáka. Co je 
nejcennější? Přeci věrný kamarád.
Hraje: Divadlo U plotny

KVAK A ŽBLUŇK

Čtvrtek 3. listopadu / 17.00 hod. / 
Náměstí T. G. M. / Vstup do KD dítě 
20 Kč, dospělý 30 Kč
Tradiční lampionový průvod městem 
od kašny na nám. T.G.M. ke 
Kulturnímu domu. V KD si poté 
z a t a n c u j e m e ,  z a s o u t ě ž í m e 
a užijeme spoustu legrace, takže 
lampiony a dobrou náladu s sebou!

lampionový průvod

Pořádá KSMB ve spolupráci s DM SUPŠ Bechyně 

Čtvrtky od 6. října / 16.00 hod. / Klubovna KD
Kroužek „ANGLIČTINA HROU“ pro školkové děti ve věku 3–7 let.
Bližší informace Lenka Chmátalová
email: chmatalova.l@seznam.cz, popřípadě tel. 605 111 802

ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ

HOVORY O NÁS…
KAM SMĚŘUJEME…

Čtvrtek 10. listopadu / 19.00 hod. / Klubovna KD/ Vstupné 30 Kč
Diskusní pořad s hosty Janem Šternem a Janem Kalvodou. 
Pořadem provází senátor Jiří Šesták.

KUM NYE
Od středy 16. listopadu do úterý 22. listopadu /  Prostory KD
Tibetská léčebná relaxace a účinná metoda pro oživení těla a mysli. 
Velmi dobře se hodí pro všechny věkové kategorie. S její pomocí se 
lze zbavit četných tělesných i psychických napětí, zvýšit svůj 
energetický náboj, zlepšit schopnost koncentrace a obnovit jasnost 
svého smyslového vnímání. Info: ekonom@kulturnidum.cz 



PŘEDNÁŠKA

POHYBOVÉ AKTIVITY

PŘIPRAVUJEME

Kulturní středisko města Bechyně, U Nádraží 602, tel: 776 381 203, 606 911 007, e-mail: program@kulturnidum.cz

Každé úterý / 19.00–20.00 hod. / RC Hrošík / Lekce 70 Kč
Intenzivní trénink pro zrychlení metabolismu, redukci váhy 
a zlepšování kondice. Při lekci využíváme posilovací a balanční 
pomůcky (TRX, BOSU, činky, medicinbaly).

KRUHOVÝ TRÉNINK 

Každý čtvrtek / 19.00–20.00 hod. / RC Hrošík / Lekce 70 Kč
Zábavné dynamické cvičení, při kterém procvičíte celé tělo, 
zejména svaly nohou, hýždí, rukou a břišní svaly.

BOSU CARDIO®

Středa 2. listopadu / 18.30–19.30 hod. / RC Hrošík / Lekce 70 Kč
Lekce dynamické jógy zaměřená na harmonizaci pohybového 
systému, uvolnění zatuhlých svalů a kloubů, snížení stresu 
a psychického napětí. Přihlášení na lekci na telefonu: 721 111 541 
či na Facebook Cvičení s Romčou Bechyně

PŘIJĎTE VYZKOUŠET!!!
DYNAMIC JÓGA

Každé pondělí / 18.00–19.00 hod. / RC Hrošík / Lekce 70 Kč
Jeden z nejefektivnějších cvičebních programů pro hluboké svaly 
centra těla (core), zdravou páteř, klouby a dokonalou koordinaci.

PILATES

Každé úterý / 16.30–17.30 hod. / Klubovna KD
Cílem je rozvinout u dětí zdravý životní styl a včlenit fitness jako 
přirozenou součást jejich života.
Info Nina Capouchová na tel. 737825662

ZUMBA PRO DĚTI

Středy a čtvrtky od 2. listopadu do 15. prosince /
st 17.30–18.30, čt 8.30–9.30 hod. / Klubovna KD
SM = stabilizační a mobilizační systém. Aktivní cvičení s elastickým 
lanem vhodné pro každý věk. Komplexní systém péče o pohybový 
aparát, funkci vnitřních orgánů a celkové zpevnění těla. 
Kurz 7 lekcí, info a objednání M. Bambasová, tel. 608 223 271

SM SYSTÉM

Každou neděli / 18.30–19.30 hod. / RC Hrošík / Lekce 60 Kč
Powewrjóga je dynamický styl jógy vhodný i pro začátečníky. Díky 
cvičení jógových pozic (ásan) se tvarují svaly, odbourává podkožní 
tuk, zlepšuje flexibilita těla, dochází k harmonizaci všech vnitřních 
procesů a díky správnému dýchání se odbourává napětí a stres.
Informace na FB Romana Hlavničková, tel.: 602 313 137

POWERJÓGA

Zahájení 27. ledna 2017 / 19.00 hod. / Velký sál KD
Již tradičně pořádáme taneční kurzy pro absolventy základních 
tanečních a také pro ty, co již většinu zapomněli nebo se chtějí 
naučit něco nového. Kurzy povedou opět manželé Bolkovi 
z Milevska. Hlaste se už nyní v kanceláři KD, na email 
program@kulturnidum.cz a na telefonu 778 545 507 nejlépe 
v párech. Počet frekventantů je omezen. 
Kurzovné činí 1.300 Kč na osobu, v případě zájmu darovat kurz jako 
vánoční dárek, je možné domluvit se v kanceláři KD na vytvoření 
dárkového poukazu. 

I. lekce zahájení  27. ledna
II. lekce  10. února
III. Lekce  17. února
IV. lekce  24. února
V. lekce    3. března
VI. lekce  10. března
VII. lekce  17. března
VIII. lekce  prodloužená 24. března

TANEČNÍ PRO VŠECHNY

Čtvrtek 10. listopadu / 17.00 hod. / Přednáškový sál Městského 
muzea / Vstupné 60 Kč
Přijďte pro inspiraci na obohacení vašeho jídelníčku raw stravou 
(ovoce, zelenina, ořechy, semena, bylinky, za studena lisované 
oleje či naklíčená semena, vše zpracované za 
syrova, maximální tepelná úprava 42 °C). 
Součástí přednášky bude praktická 
ukázka výroby raw stravy (výroba 
rostlinného mléka, raw polévka, 
vánoční cukroví a jiné). Co si 
„uvaříte“ to si odnesete...
Přednášející: Mgr. Lenka 
Kočová, majitelka raw cukrárny

RAW STRAVA

ÉDITH PIAF  
„MON AMOUR“
Účinkuje multiinstrumentálně

pěvecké trio ESPRIT 
pod uměleckým vedením

Markéty Mazourové

Ke 100. výročí narození 

ÉDITH PIAF

Čtvrtek 1. prosince
19.00 hodin / Velký sál KD /Vstupné 260 / 240 / 220 Kč
Edith Piaf: „Láska je vždy krásná, i když je nešťastná. Naučí vás 
chápat jiné.“
Účinkuje multiinstrumentálně-pěvecké trio ESPRIT pod vedením 
Mgr. Markéty Mazourové, PhD

Již v předprodeji v kanceláři KD, MIC v budově muzea a on-line .

Sobota 12. listopadu / 10–11 hod. / RC Hrošík / Lekce 70 Kč
Piloxing je současně aerobní i silový trénink. Pomůže vytvarovat 
ploché bříško, zmenší objem stehen a hýždí a vytvaruje vám 
krásné, štíhlé svaly. Dále dojde ke zvýšení vaší síly a flexibility.
Piloxing vám pomůže stát se elegantní, sexy a silnou osobností – 
budete SLEEK, SEXY, POWERFUL!
Přihlášení na lekci na telefon: 721 111 541 či na Facebook Cvičení 
s Romčou Bechyně

PILOXING

ADVENTY

Neděle 27. listopadu / 17.00 hod. / Náměstí T. G. Masaryka
Po rozsvícení vánočního stromu starostou 
města, vystoupí NUZICKÝ ZVONEK. 

Již od 16 hodin bude probíhat 

ADVENTNÍ TRH 
V MĚSTSKÉM MUZEU
Tradiční rukodělný vánoční trh otvíráme 
v 16 hodin. Keramika, šité věci, mýdla, 
svíčky, čaje, hračky, koření, adventní věnce a další, pro děti připra-
vena výtvarná dílna. Trh bude trvat dle zájmu nejpozději do 20 hod.

I. ADVENTNÍ ZASTAVENÍ

+ II. ZASTAVENÍ  Neděle 4. prosince / 13.00–16.00 hod. 

 Advent na zámku 

+ III. ZASTAVENÍ Neděle 11. prosince / 17.00 hod. 

 ZUŠ V. Pichla

+ IV. ZASTAVENÍ Neděle 18. prosince / 17.00 hod. 

 Nám. T. G. M. – TROUBENÍ Z VĚŽE

TIP NA DÁREK!



KINO BECHYNĚ LISTOPAD 2016 

Více informací a rezervace vstupenek: www.kino.bechynsko.cz

2. STŘEDA VE 20.00

TENKRÁT V RÁJI
Dobrodružný / romantický / drama – ČR
Film na motivy stejnojmenného románu 
spisovatele a scenáristy Josefa Urbana 
vypráví o osudové lásce, nezlomném 

přátelství a vztazích českých 
a německých horolezců za Protektorátu. 

Legendární, mýty opředený a ve své 
době nejlepší český horolezec Josef 
Smítka odmítl nastoupit k totálnímu 
nasazení v Říši a několik let se před 

německými úřady a gestapem skrýval ve 
skalním městě Hruboskalska, 

podporován kamarády z řad českých 
a německých horolezců.

99 min, mládeži přístupný, 120 Kč

5. SOBOTA V 17.00

TROLLOVÉ
Animovaný / dobrodružný / komedie – 

USA
Trollové jsou vždy veselí a šťastní 

skřítkové, ale jedinou vážnější starost na 
světě jim dělají Bergeni. Ti si totiž myslí, 
že můžou být šťastní jedině tehdy, pokud 

budou mít Trolla v žaludku. Film plný 
barevných skřítků, ale i písniček, na 
kterých se podíleli i Gwen Stefani a 

Justin Timberlake, jehož trollí song Can´t 
Stop the Feeling se stal jednou z 

nejhranějších písniček letošního léta.
92 min, český dabing, přístupný, 120 Kč

5. SOBOTA VE 20.00

SMRT VE TMĚ
Horor – USA

Tři bezohlední zloději se vloupají do 
domu bohatého slepce s vidinou 

dokonalé loupeže a velkého zisku. Vše 
se děje ale jinak...

88 min, české titulky, mládeži přístupný 
od 15 let, 90 Kč

12. SOBOTA VE 20.00

DOCTOR STRANGE
Akční / dobrodružný – USA

Studio Marvel uvádí film Doctor Strange 
o světoznámém neurochirurgovi Dr. 
Stephenu Strangovi, jehož život se 

změní po strašlivé dopravní nehodě, 
která mu znemožnila používat ruce.

115 min, český dabing, mládeži 
přístupný od 12 let, 110 Kč

16. STŘEDA VE 20.00

POHÁDKY PRO EMU
Romantický – ČR

Romantický příběh zasazený do 
předvánoční Prahy sází na humor, lásku 
a naději, které v životě tolik potřebujeme. 

V hlavních rolích příběhu se setkávají 
dvě velké filmové a televizní hvězdy 
současnosti – Ondřej Vetchý a Aňa 

Geislerová.
110 min, mládeži přístupný, 110 Kč

19. SOBOTA V 17.00

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA 
A KDE JE NAJÍT

Rodinný / fantasy – USA
J. K. Rowlingová Vás zve do nové 

epochy kouzelnického světa.
Newt Scamander přichází do New Yorku 

se svým záhadným kufříkem plným  
vzácných magických tvorů z jeho cest. 

Co se může stát, když uniknou?
133 min, český dabing, mládeži 

přístupný, 130 Kč

23. STŘEDA VE 20.00

BRATŘÍČEK KAREL
Dokumentární – ČR, Polsko

„Bratříček Kryl“ ukazuje tragické osudy 
legendy dvou československých revolucí 

– 1968 a 1989. Dokument přibližuje 
spoustu neznámých událostí ze života 

Karla Kryla a představí zajímavé archivy, 
které zatím nebyly širší veřejnosti známy. 

79 min, mládeži přístupný, 100 Kč

26. SOBOTA V 17.00

POJAR DĚTEM
Pásmo animovaných filmů – ČR

Pásmo filmů Břetislava Pojara, který je 
znám především jako tvůrce populárních 

seriálů Pojďte, pane, budeme si hrát, 
Zahrada a Dášeňka. Nyní 

představujeme pět filmů, na nichž se 
podílel v posledních letech svého života.

70 min, mládeži přístupný, 80 Kč

26. SOBOTA VE 20.00

HOLOGRAM PRO KRÁLE
Romantický / drama – USA

Když je americký obchodník (Tom 
Hanks) vyslán do Saúdské Arábie, aby 
zde uskutečnil nejlepší obchod svého 
života, naráží zde na značné kulturní 

rozdíly. Navzdory počátečnímu 
překvapení místními zvyky a 

neprůhlednou byrokracií se mu nakonec 
s pomocí upovídaného taxikáře 

(Alexander Black) a krásné saudské 
doktorky (Sarita Choudhury) začíná dařit 

v neznámém světě orientovat.
97 min, české titulky, mládeži přístupný 

od 12 let, 120 Kč

30. STŘEDA VE 20.00

PŘÍCHOZÍ
Scifi / drama – USA

Když po celém světě přistanou tajemné 
vesmírné lodě, dojde k sestavení elitního 
týmu – v čele s odbornicí na lingvistiku 

Louise Banksovou (Amy Adams) – 
s cílem zjistit, jaké mají mimozemšťané 

úmysly. Ohožen je nejen její vlastní život, 
ale dost možná osud celého lidstva.

117 min, české titulky, mládeži přístupný 
od 12 let, 110 Kč

Změna programu vyhrazena

HUDEBNÍ 
PRODUKCE 
v Lázních 
Bechyně

Taneční večery – kavárna
19.30–22.30 hod.
Vstupné 25 Kč

 1. 11. úterý Allegro band
 5. 11. sobota Countrio
 8. 11. úterý RM band
 12. 11. sobota Mr. Driver
 15. 11. úterý Mr. Driver
 19. 11. sobota Countrio
 22. 11. úterý RM band
 25. 11. pátek Cora
 26. 11. sobota Countrio
 29. 11. úterý Allegro band

Taneční večery – sál
19.30 – 23.00 hod.
Vstupné 35 Kč

 4. 11. pátek Cora
 11. 11. pátek Ševětínka
 18. 11. pátek Cora

Pohlazení od písničky
určeno k poslechu – jídelna, 
vstupné19.30–21.00 hod. 
Vstupné 30 Kč

 7. 11. pondělí Jarčevský
 14. 11. pondělí Malá muzika
Předvánoční koncert
 21. 11. pondělí Luňáčci
 28. 11. pondělí Echo

Na žádné akci se nekouří

FARNÍ SBOR 
ČESKOBRATRSKÉ 

CÍRKVE EVANGELICKÉ 
V TÁBOŘE

 
koná v kazatelské stanici 

BECHYNĚ 
pro své členy i zájemce bohoslužby, 

a to každou 2. a 4. neděli 
v měsíci v 15 hodin 

v klubovně Kulturního domu 
(1. patro).

Je to příležitost k načerpání vnitřní 
síly pro každodenní starosti.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA KŘIŽÍKA

1928

BECHYNĚ

ŠKOLA PRO DĚTI

+ DEN VÝŽIVY 
– PROJEKT 9.A

Každoročně je 16. říjen zapsán v kalen-
dáři jako Světový den výživy. Tento svátek se 
slaví již od roku 1981 na základě rozhodnutí 
OSN s cílem podpořit rodinné farmy, které 
produkují kvalitní a čerstvé potraviny.
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+ DEN ZVÍŘAT ANEB 
DĚTI POMÁHAJÍ 
OPUŠTĚNÝM 
KOČIČKÁM

U příležitosti svátku zvířat proběhla 
v pátek 7. 10. beseda pro žáky 1.–4. tříd na 
téma Zvíře v nouzi.

Děti se dozvěděly, co je to útulek či 
depozitum. A věříme, že většina z nich už ví, 
co dělat, když najde opuštěné nebo zraněné 
zvíře – např. psa nebo kočku. Besedu 
připravila členka spolku Kočka v srdci z.s.

Účastníci měli možnost pomoci dobro-
volným vstupným ve formě krmiva nebo 
pamlsků. Akce se zúčastnilo 109 dětí a jejich 
„vstupné“ bylo doručeno do těch správných 
kočičích tlapek ještě týž den. 

A právě zdravé výživě se věnovali 
deváťáci na začátku letošního školního 
roku. Ve dvojicích zpracovali témata: jak na 
zdravou výživu dětí, základní živiny, zásady 
zdravého životního stylu, historii výživy, 
nezdravé solení a alternativní stravovací 
směry.

Ve čtvrtek 13. října si žáci připravili zdra-
vou svačinu – lívance z ovesných vloček, 
muffiny ze špaldové mouky a pomazánky 
z avokáda a červené čočky. Po výborné 
svačince následovala přednáška paní 
Kateřiny Hlavničkové věnovaná správnému 
stravování. Na závěr si žáci vyrobili zdravé 
hodiny, odprezentovali připravené referáty 
a formou křížovek prověřili své znalosti.

Mgr. Jitka Radvanová



PODĚKOVÁNÍ

Dne 21. 9. 2016 
proběhl na naší ško-
le Srdíčkový den ve 
prospěch nadačního 

fondu Život dětem.
Rádi bychom touto 

cestou poděkovali všem 
občanům a návštěvníkům 

našeho města, kteří na tuto 
sbírku přispěli. Studenti 3.G 

vybrali 9281,- Kč.
Celková částka byla odeslána nadač-

nímu fondu a bude použita na zakoupení 
pomůcek pro dlouhodobě nemocné děti.

Naši studenti touto sbírkou získali i vý-
raznou sociální zkušenost, a sice, že i ten, 
kdo má málo, je ochoten pomoci. Děkujeme.

Jaroslava Bínová
SUPŠ Bechyně

+ VÝSTAVA ŽÁCI 
PROFESORA 
TRÖSTERA

Na listopad a prosinec 2016 jsme 
připravili v naší Galerii Na chodbě výstavu 
Žáci profesora Tröstera s podtitulem 
Scénografie, na níž se představují Eva 
Milichovská, Jarmila Křížková, Květuše 
Kovářová, Věra Faberová, Andy Bargilly 
a Jan Hlavatý. Vernisáž proběhla v sobotu 
15. 10. 2016 v 16.00, výstava potrvá do 
16. 12. 2016. Návštěvníci a naši studenti 
mají možnost vidět velmi kvalitní makety 
divadelních scén, návrhy kostýmů a jevišt-
ních dekorací, kresby i tištěné grafické prog-
ramy. Doprovodným programem výstavy 
bude seminář pro naše studenty, kde 
vystavující promluví o Trösterově výuce 
(předběžný termín je 15. 12. 2016). Výstavu 
lze navštívit od pondělí do čtvrtka od 8.00 do 
16.30, v pátek od 8.00 do 14.00.

František Tröster (1904–1968) byl 
zakladatelem katedry scénografie na 
pražské DAMU, český jevištní výtvarník; své 
stopy však zanechal i v mnoha dalších 
oblastech, především v pedagogické 
činnosti, ale i v malířství, ilustrátorství, filmu 
a výstavnictví.

Velmi si vážíme toho, že jsme v naší škole 
mohli uspořádat takto kvalitní výstavu 
a srdečně zveme k její návštěvě.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
V pondělí 7. 11. 2016 proběhne den 

otevřených dveří v naší škole. 
Zpřístupněny budou dílny i odborné 

učebny. Ve vestibulu budou studenti, kteří 
zájemce o studium provedou po škole, 

k dispozici budou i učitelé a ředitel školy. 
Srdečně zveme!

Jiří Novotný, SUPŠ Bechyně

+ SUPŠ BECHYNĚ 
ZÍSKALA PEČEŤ 

KVALITY ERASMUS+ 2016

Koncem srpna 2016 skončil na SUPŠ 
Bechyně dvouletý projekt „Re: ART 
TRUeSTory“ s portugalskou partnerskou 
střední výtvarnou školou EASR Porto. 
V minulých číslech zpravodaje jsme se 
snažili občany Bechyně informovat o všech 
našich projektových aktivitách, setkáních, 
i o závěrečné slavnostní výstavě v březnu 
2016 na naší škole, kterou jsme pojali jako 
velkolepou show a ukázkovou výstavu 
všech výsledků projektu.

Kvalita a počet výstupů, obrovské množ-
ství práce, zkušenosti s novými výtvarnými 
technikami, míra zapojení a neúnavná akti-
vita studentů – to vše předčilo naše prvotní 
očekávání. Myslíme si, že projekt byl nejen 
časově náročný, ale i svým výtvarným zamě-
řením a rozmanitostí velmi kvalitní. Podali 
jsme proto přihlášku do soutěže o nejúspěš-

nější projekt v rámci programu Erasmus+ 
školní vzdělávání. Z počtu 468 realizova-
ných školních projektů v období 2014–2016 
jsme získali jako jeden z pěti projektů 
ocenění Pečeť Kvality Erasmus+ 2016!

Tato cena pro všechny, nás jako koordi-
nátorky i pro zapojené studenty, znamená 
velkou odměnu a je tak „třešničkou na dortu“ 
celé dvouleté spolupráce. O naší upřímnou 
radost se tedy chceme se čtenáři podělit.

Vyhlášení soutěže proběhlo o víkendu 
13.-15.října 2016 v rámci Národní konferen-
ce Erasmus+ a eTwinning. Vše důležité 
o projektu „Re:ART TRueSTory“ je k dispo-
zici na stránkách erasmus.supsbechyne.cz 
nebo na stránkách naší školy. Výsledky 
projektu jsou též k zhlédnutí na chodbách 
SUPŠ Bechyně.

Děkujeme z celého srdce všem našim 
studentům zapojeným v projektových 
činnostech a v organizaci setkání na půdě 
SUPŠ Bechyně! Přejeme hodně štěstí 
v dalších aktivitách. 

UZNÁNÍ PATŘÍ HLAVNĚ VÁM!!!

Marta Kotková, Štěpánka Janoušková

Část zapojených 
studentů SUPŠ 
Bechyně s oceněním 
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Když duši bolí v kříži
Nemohu si pamatovat to množství lidí, 

které neznám. Proto zdravím všechny, se 
kterými se střetnu očima. Platí to ale jenom 
pro území od keramické školy po brány 
zámku. To je „moje polis“, ve které bydlím, 
pracuji, jím, nakupuji, bavím se. Je to pro 
mne přehledné místo. Přehledné a bez-
pečné jako doma v křesle. 

Většinu nejbližších sousedů samozřejmě 
znám. Často se potkáváme v uličkách, které 
se vlévají do náměstí. Občas přemítám, zda 
máme podobný pohled na svět. Usmívám 
se, oni se usmívají. Je to předpoklad, že 
budeme svorní, kdyby šlo do tuhého? Ale no 
tak, samozřejmě že není.

Starší sestra mé prababičky smýšlela 
o lidech takto: Když se jí někdo líbil a nebyla 
si jistá, zda je pravověrný katolík, měla pro 
něho označení „roztomilý člověk“, když se 
přesvědčila, že jím je, začala o něm mluvit 
jako o „dobrém člověku“. Ti, kteří před ní a za 
ní čekali ve frontě na svatou zpověď, byli 
důvěryhodní a pan farář držel jejich společná 
tajemství. Znal „neveřejný profil“ každého 
z nich. Cudný to začátek sociálních sítí.

„Rozešli jsme se po půl roce s Páťou.“ Ne 
zas až tak mladá dívka má slzy na krajíčku. 
Opatrně zjišťuji okolnosti. Chvíli se mi zdá, 
že o něm ví vše, nevynechá ani intimní 
podrobnosti. Jenom mi není jasný důvod 
rozchodu. „Přestal psát.“ Ptám se s pocitem 
hlupáka, abych nakonec zjistil: nikdy žádné 
rande, kino, káva, pusa, … nikdy se neviděli. 
Prostě přestal psát, to znamená, odpovídat 
na její zoufalé pokusy. „Byl z daleka?“ ptám 
se. Jmenuje město vzdálené dvacet minut 
jízdy autobusem. Trapný to stav používání 
sociálních sítí. 

Když mě babička poslala pro křen, hvízdl 
jsem na bráchy Rejmanovy a šli jsme 
s motyčkou na pole. Blízko pod povrchem se 
začalo objevovat něco tak úžasně prople-
teného, že dobývání hradu bylo proti tomu 
nuda. Očistit ten gordický uzel od hlíny bylo 
učiněné peklo. Když jsem byl poslán pro 
jablka, bylo mi kladeno na srdce: „Nejdřív 
padančata.“ Byla to kouzelná doba, z am-
plionu národního výboru se linula veselá 
hudba, babička měla 150 korun důchodu 
a nemít čtyři hodné děti, zemřela by hlady.

Obědval jsem se vzdělaným mužem. 
Příbor držel tak, jako by byl přímým žákem 
Jiřího Stanislava Gutha-Jarkovského. Po 
čase jsem se omylem podíval na záznam 
z jednoho protestního shromáždění. Byl 
tam. V ústech slova zlá a nechutná.

Co bych si přál:

1. Kdyby někteří veřejně činní prospali 
alespoň třetinu z denního času, tak jak je 
mediálně prezentován kníže Schwarzen-
berg.

2. Kdyby každý z nás, bez ohledu na to, 
zda je věřící či ne, podstoupil následující 
experiment: Pomodlit se za toho, komu se 
chystáme říct něco nepříjemného.

3. Kdyby u všech těch, kteří se ucházejí o 
službu ve státních institucích, byla motivace 
sociálních jistot ne výš než na pátém místě.  

4. Kdyby krédem všech vzdělávacích 
institucí byla výchova k moudrosti. 

5. A taky legraci, samozřejmě.

PhDr. Jaromír Matoušek
j.m.psychologie@seznam.cz

ÚSPĚCHY 
VE ZLÍNĚ

Ve dnech 14. až 16. října tohoto roku pro-
běhla 15. celostátní přehlídka výtvarných 
prací dětí a mládeže. Tato celorepubliková 
akce mění vždy místo svého konání. Letošní 
proběhla ve Zlíně a naše ZUŠ se jí také 
zúčastnila. Jedná o akci s tříletou periodou, 
jejíž první ročník proběhl již v roce 1971. To 
je jistě doba úctyhodná a je jen chvályhodné, 
že se podařilo udržet nevýdělečnou akci, 
která se věnuje dětskému výtvarnému 
projevu.

Téma přehlídky se mění. To letošní znělo: 
Atakující obrazy. V době, která skutečně 
dokáže vizuálně útočit a to nejen na dospělé, 
ale i na děti, se toto téma stalo inspirací pro 
75 (!) zaslaných projektů. Mezi nimi byl také 
ten náš, který nesl název: Lidé, zprávy, 
hranice.

Účastnilo se ho 56 dětí výtvarného oboru 
naší ZUŠ ve věku od 6 do 15 let. Podařilo se 
nám v této silné konkurenci uspět a získat 
Cenu kurátorů. Konkrétně Jiřího Reiterma-

na, vedoucího oddělení vzdělávacích 
programů v Centru současného umění DOX 
v Praze a Epose 257, aktivního umělce, 
absolventa VŠUP v Praze. Zaujali jsme tedy 
člověka pracujícího v prestižní galerii na 
programech pro veřejnost, stejně jako 
mladého umělce. Podobná šíře publika 
následovala i při vernisáži, v sobotu 15. 10. 
ve výstavních prostorách kovárny Viva ve 
Zlíně. U naší prezentace se zastavovali 
nejen spříznění výtvarní pedagogové, ale 
i návštěvníci vernisáže z krajského úřadu, 
Národního institutu pro vzdělávání, pra-
covnice Niposu-Artamy či ministerstva 
školství. Při této slavnostní vernisáži, kdy 
byly předány také tři ceny pedagogům za 
dlouhodobý koncepční a systematický 
přínos výtvarnému oboru, byla předána 
i Cena ministerstva kultury za neprofesi-
onální umění v oblasti dětských uměleckých 
aktivit, a to našemu panu řediteli PaedDr. 
Janu Svobodovi.

Závěrem lze tedy napsat: přestože cesta 
do i ze Zlína trvá sedm hodin, čekají vás 
přestupy a otravné čekání, nám připadala 
zejména cestou domů příjemná a krátká. Tak 
dokáže relativizovat vnímání času ocenění 
vaší práce.

Za výtvarný obor ZuŠ 
Mgr. Ivana Blažková
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+ POHÁDKOVÉ 
ODPOLEDNE PROŽILY 
DĚTI V BECHYNI

Sbor dobrovolných hasičů Bechyně při-
pravil na sobotu 22. října zábavné odpo-
ledne pro děti. Tato tradiční akce proběhla 
letos již po osmé. Do pohádkového města se 
vydalo z náměstí T. G. Masaryka více než 
315 dětí a čekala na ně cesta plná her, 
zábavy a pohádkových bytostí. Na každém 
ze dvanácti stanovišť děti splnily pohádkový 
úkol a odnesly si nejen sladkou odměnu. Na 
závěr se na sportovním stadionu mohly 
spolu s rodiči podívat na ukázky Integro-
vaného záchranného systému. Pořadatelé 
děkují všem sponzorům, kteří akci podpořili.

Lucie Váchová

TĚLOVÝCHOVA & SPORTMED OD VČELAŘE

A je tu opět podzim a s ním 
virózy a chřipky. Jako prevenci 
či jako lék lze využít med. Chtěl 
bych upozornit na možnost 

pořídit si kvalitní med přímo od včelaře. Lze 
pořídit dva typy medu – květový a nektarový. 
Květový med je jarní snůška z květu rostlin. 
Medovicový med (někdy také nazývaný 
lesní med) je snůška z medovice, kterou 
produkuje stejnokřídlý hmyz (mšice, červci 
a mery). Zaleží na každém, jakému typu 
medu dá přednost. Také bych chtěl upo-
zornit, že zkrystalizovaný med není na 
závadu, spíše naopak je ukazatelem jeho 
pravosti.

V bechyňské organizaci máme 85 ak-
tivních členů, od kterých lze získat kvalitní 
med. Kontakty na včelaře najdete na 
http://vcelarstvi-zobechyne.webnode.cz/

Za ZO ČSV Bechyně
Štěpán Ondřich – jednatel

BECHYŇŠTÍ RYBÁŘI 
INFORMUJÍ

ź Ve spolupráci se školským klubem 
opětovně rozjíždíme rybářský kroužek. 
Schůzky probíhají každou středu od 16.00 
hodin v rybářské klubovně, pod vedením 
dlouholetého, zkušeného vedoucího – pana 
Václava Bambule. Pro zájemce máme 
připravené kompletní vybavení, výukové 
programy a možnost získávání prvních 
rybářských zkušeností i na našich chovných 
rybnících. Za děti, které budou kroužek poc-
tivě navštěvovat až do závěrečných zkou-
šek, uhradíme poplatek do školského klubu.
ź MO ČRS Týn nad Vltavou uspořádala 
tradiční rybářské klání bechyňských a vlta-
votýnských „vejborů“. I letos jsme měli háčky 
ostřejší my a putovní pohár tedy zůstává 
doma. 
ź Výše členského příspěvku a povolenky 
se pro příští rok nemění. Známku tedy 
pořídíte za 400,-- Kč, územní povolenku za 
1.400 Kč. Zápisné pro nové členy čítá 600 Kč 
u dospělce a 300 Kč zaplatí dorostenec. 
Členský příspěvek a úhradu za neodpra-
cované brigádnické hodiny ve výši 650 Kč 
laskavě zaplaťte nejpozději do konce 
dubna 2017 v klubovně místní organizace. 
Budeme tu pro vás v termínech: 18. prosin-
ce 2016, dále 8., 15., 22. a 29. ledna, 5., 12., 
19. a 26. února, 19. března a 30. dubna 
2017, vždy od 8.30 do 11.00 hodin. Součas-
ně budou vydávány i povolenky. Bližší infor-
mace ochotně poskytne jednatel organiza-
ce, pan Jaromír Lang – tel: 604 489 025.
ź Termínu 18. prosince 2016 lze využít 
například pro koupi dárkového poukazu pro 
své blízké a Ježíška máte z krku. 
ź Prosím, nezapomeňte, že nejzazší 
termín pro odevzdání řádně vyplněného 
úlovkového lístku je stanoven k 15. lednu 
2017.
ź Na sobotu 18. února 2017 si rozhodně 
nic neplánujte, chystáme pro vás tradiční 
rybářský ples s kvalitní kapelou, bohatou 
tombolou a půlnočním překvapením.

Přeji hezké podzimní chvilky u vody a těm 
z vás, kteří se chystají na dravce, si dovoluji 
připomenout, že nástražní rybičky mají býti 
zapsány v úlovkovém lístku.

S pozdravem Petrův zdar!
Ivan Horňák, 

předseda MO ČRS Bechyně

+ JAK JSEM VOLIL

Vždy jsem toužil založit stranu zá-
vislých. Vždyť alkohol, drogy, kouření 
a sex preferuje 95 % národa. Porazíme 
opozici i koalici a budeme vládnout.

Zatím jsem se ale dostal mezi volitele. 
Nevím, zda mezi voly, či telata. Cestou 
k volbám dávám pozor kam šlapu. Přeci 
nemohu volit s něčím na podrážce. Téměř 
40 minut přecházím před volební 
místností s nadějí, že bude můj hlas 
zaplacen 300–500 Kč, ale to v našem 
městečku nikdo zajistit nedokáže. Typická 
ukázka místní neschopnosti.

Přivítala mne rozesmátá volební komi-
se. Bodejť, tento lukrativní job je i se 
stravou. Za plentou trávím poměrně 
dlouhou dobu. Tajně doufám, že bych i já, 
který v tento den rozhoduje o dalším 
směřování státu (tedy vlastně kratičce 
vládnu), nemohl obdržet nějaký ten páre-
ček. Nikdy se tak nestalo.

Jako vždy jsou pera na označení kan-
didátky pečlivě připoutána. Máme s těmi 
pery špatnou zkušenost, viď Václave.

A koho jsem to vlastně volil? Ale no tak. 
To přece nesmí prozradit ani pan farář, 
kdybych mu to snad někdy pošeptal.

MG,
 říjen 2016

+ ŠACHOVÝ SPOLEK 
BECHYNĚ

Vítězný vstup do sezony
Obě naše družstva začala svou soutěž 

plným ziskem bodů. V 2. jč divizi naše béčko 
nastoupilo poněkud oslabené, ale ani 
soupeř nepřijel v plné síle. Potěšil zejména 
výkon nováčků, když Jakub Jírovec odehrál 
svou vůbec první vážnou partii a Jirka Habeš 
hrál po dlouhé době. V 1. jč divizi podali naši 
hráči bojovný výkon a základem vysoké 
výhry byla skutečnost, že jsme neprohráli ani 
jednu partii. Pikantní byl souboj dvou sta-
rostů, z kterého vyšel lépe ten bechyňský.

2. jihočeská divize
8. října 2016 – 1. kolo: Šachový spolek 
Bechyně – Týn nad Vltavou 5:3
Body: Jírovec, Habeš, Škopan – 1; Bernáth, 
Malý P., Hrubant, Kukla – 0,5

1. jihočeská divize
16. října 2016 – 1. kolo: Traxler Veselí nad 
Lužnicí – Šachový spolek Bechyně A 2:6
Body: Mazur, Houdek, Bernáth, Šťastný – 1; 
Jandl, Brom, Alexa, Hrubant
    

Bernáth Štefan
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SOŠ a SOU, 
Hněvkovice 865

375 01 Týn nad Vltavou

Nabídka učebních a studijních oborů
pro školní rok 2017/2018:

Tříleté učební obory: 
ź Truhlář
ź Opravář zemědělských strojů
ź Podkovář a zemědělský kovář
ź Zedník
ź Prodavač
ź Kuchař – číšník
ź Cukrář
ź Zemědělec – Farmář
ź Zahradník – Krajinář
ź Zahradnické práce
ź Stravovací a ubytovací služby

Nástavbové studium:
ź Podnikání – denní (dvouleté)
ź Podnikání – dálkové (tříleté)

Dny otevřených dveří:
26. 11. 2016 a 21. 1. 2017

8.00–13.00 hodin

Kontakt: Ing. Jiří Plaňanský – ředitel
www.isshnevkovice.cz
tel.: 385 778 111
email: info@isshnevkovice.cz

Společnost BYTENES Bechyně 
vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici 

Garážmistr – technik dopravy
V případě zájmu zašlete životopis na 
personální oddělení poštou (BYTENES 
Bechyně spol. s.r.o. Na Libuši 892, Bechyně 
391 65) nebo e-mailem pam@bytenes.cz, 
a to nejpozději do 11. 11. 2016. 
Výběrové řízení bude probíhat ve dnech 
22.–24.11.2016. 
Nástup od 2. 1. 2017 (nejpozději 1. 2. 2017).

Požadujeme 
ź praxi v oboru (automechanik, 

opravář zemědělských strojů)
ź minimálně vyučen v SOU
ź dobré organizační a komunikativní 

schopnosti
ź řidičské průkazy sk. A, B, C, T, E 

Nástupní plat 16 000 Kč

! !
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Koupím mopeda Stadion, Babeta, 
pionýra nebo jinou starší motorku CZ, 

JAWA, může být i nepojízdná.
Tel: 721 707 587

PRODÁM ZAVEDENOU ŽIVNOST

PAPÍRNICTVÍ
Alena Raušerová

sídliště Na Libuši 642
Bechyně

tel.: 603 163 343
E-mail: rausalena@gmail.com

Provádíme rizikové kácení stromů 
v těžko přístupných místech. 

Tel: 606 931 760


